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ABSTRAK 

PERANAN MODEL PEMBELAJARAN THINKPAIR SHARE  (TPS) 
DALAM PEMBELAJARAN FISIKA/SAINS 

 DI SMP DAN SMA 
 
                                           DRA. HJ. ELIA PUTRI, M.Pd 
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             Elia.putri05@yahoo.com 
Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara Nasional, telah dilakukan 

pengkajian terhadap kurikulum, sehingga terjadi penyempurnaan kurikulum dari waktu ke 
waktu, salah satunya dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) yang proses 
pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk 
mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 
Fisika/sains merupakan salah satu pelajaran wajib di SMP dan SMA (SMU sederajat). Mata 
pelajaran ini harus dikuasai oleh siswa . Berbagai penelitian fisika dengan nyata  telah 
menunjang berkembangnya teknologi dapat yang benar-benar dirasakan dapat dirasakan 
manfaatnya sekarang ini. Sekolah adalah perangkat pendidikan yang menunjang 
perkembangan ilmu pendidikan. Namun dikalangan siswa sudah sering terdengan bahwa 
fisika/saains merupakan mata pelajaran yang sulit dan membosankan sehingga merupakan 
momok bagi siswa yang dampaknya siswa kurang berminat mendalami fisika sehingga hasil 
belajarnya rendah. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah strategi, 
pendekakan, model atau metode yang digunakan  tidak bervariasi atau monoton pada satu 
metode dan biasanya yang sering digunakan adalah metode ceramah atau konvensional 
Untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, kegiatan pembelajaran 
dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses dan sumber 
belajar lainnya melalui interaksi siswa, siswa dengan guru, lingkngan, dan sumber belajar 
lainnya dalam rangka pencapaian kmpetensi dasar.  
Model Pembelajaran Think-Pair-Share merupakan model pembelajaran yang  efektif untuk 
mengubah pola pembelajaran di dalam kelas. Think-Pair-Share (TPS) memiliki prosedur 
yang ditetapkan untuk memberi siswa waktu lebih banyak berpikir, menjawab dan saling 
membantu satu sama lain di dalam kelas. Pembelajaran koopertif tipe TPS ini memberi 
siswa kesempatan bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain.Keunggulan dari 
pembelajaran tipe TPS ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. 
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A. PENDAHULUAN 
   Kualitas pendidikan hingga seat ini 
masih tetap merupakan suatu masalah  dalam 
usaha pembaharuan sistem Pendidikan 
Nasional, khususnya kualitas pendidikan 
MIPA sebagai salah satu yang mendapat 
perhatian besar dalam memajukan 
pengetahuan dan teknologi. Kemajuan IPTEK 
pada saat ini tidak terlepas dari peran MIPA 
baik yang berupa pengetahuan, gagasan, 
komen ataupun tenaga dalam proses ilmiah 
dan pembuatannya. 

Untuk menciptakan manusia yang 
berkulitas tentu tidak terlepas dari dunia 
pendidikan, karena pendidikan merupakan 
salah satu wadah untuk melahirkan generasi 
yang berkualitas dan mandiri. Oleh karena itu 
pendidikan juga dituntut memiliki kwalitas 
yang baik. 

Sebagai upaya peningkatan mutu 
pendidikan secara Nasional, telah dilakukan 
pengkajian terhadap kurikulum, sehingga 
terjadi penyempurnaan kurikulum dari waktu 
ke waktu, salah satunya dengan Kurikulum 
Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) yang 
proses pembelajarannya menekankan pada 
pemberian pengalaman secara langsung untuk 
mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 
dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Fisika/sains  merupakan salah satu 
pelajaran wajib di SMP dan SMA (SMU 
sederajat). Mata pelajaran ini harus dikuasai 
oleh siswa . Berbagai penelitian fisika dengan 
nyata  telah menunjang berkembangnya 
teknologi dapat yang benar-benar dirasakan 
dapat dirasakan manfaatnya sekarang ini. 

Sekolah adalah perangkat pendidikan 
yang menunjang perkembangan ilmu 
pendidikan. Mengingat pentingnya  fisika 
maka pengajaran fisika diberbagai jenjang 
pendidikan sudah sewajarnya dikembangkan 
dan diperhatikan. Namun dikalangan siswa 
sudah sering terdengan bahwa fisika 

merupakan mata pelajaran yang sulit dan 
membosankan sehingga merupakan momok 
bagi siswa yang dampaknya siswa kurang 
berminat mendalami fisika sehingga hasil 
belajarnya rendah. 

Pada tahun-tahun terakhir ini hasil 
belajar siswa SMP dan SMU untuk mata 
pelajaran fisika/sains masih menunjukkan 
angka yang relatif rendah dibandingkan 
dengan pelalaran yang lain. Rendahnya hasil 
belajar fisika/sains yang diperoleh siswa 
diantaranya disebabkan oleh pengajaran 
fisika/sains yang terkesan sulit, sehinaga siswa 
terlebih dahulu merasa jenuh sebelum 
mempelajarinya. Selain itu, pelajaran 
fisika/sains sering kali disajikan oleh guru 
dalam persamaan-persamaan matematika dan 
mengutamakan perhitungan daripada 
pemahaman mengenai konsep fisikanya. 

Proses belajar yang cenderung sepihak 
ini akan menyebabkan siswa lebih pasif, karna 
siswa hanya menerima transfer ilmu dari guru, 
seluruh kegiatan berpusat pada guru sehingga 
menimbulkan kejenuhan dan kurangnya minas 
siswa terhadap mata pelajaran fisika tersebut. 
Hal ini dikatakan oleh Roestiyah, NX, (2004 : 
41) sebagai berikut: 

Guru mengajar di sekolah hanya seperti 
menyuapi makanan kepada anak, siswa 
selalu menerima suapan apapun itu 
tanpa komentar , tanpa aktif berfikir, 
mereka mendengar tanpa kritik apakah 
pengetahuan yang diterimanya di 
bangku sekolah itu benar atau tidak. 
Dalam pelaksanaan bentuk interaksi 
belajar mengajar ini berperan penting, 
gurulah yang aktif sedangkan murid 
pasif, seluruh kegiatan berpusat pada 
guru. 
 
Rendahnya hasil belajar siswa selain 

disebabkan oleh anggapan siswa itu, 
disebabkan oleh banyak faktor dari dalam dan 
luar siswa sendiri misalnya ketidaktersediaan 
atau kurang lengkapnya buku-buku, fasilitas 
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sekolah yang kurang memadai, jarak sekolah 
dengan tempat tinggal, faktor ekonomi orang 
tua, kurangnya minat dan motivasi siswa, 
tidak memahami konsep fisika/sains yang 
sebenarnya, kurangnya pengaplikasian rumus-
rumus fisika terhadap soal yang diberikan 
guru, kurangnya penggunaan strategi atau 
model pembelajaran yang bervariasi, dan 
kurangnya kerja sama antara siswa untuk 
mempelajari fisika/sains (Renita:2008:26) 

Dari uraian diatas salah satu penyebab 
rendahnya hasil belajar siswa adalah strategi, 
pendekakan, model atau metode yang 
digunakan  tidak bervariasi atau monoton 
pada satu metode dan biasanya yang sering 
digunakan adalah metode ceramah atau 
konvensional 

Untuk menciptakan proses belajar 
mengajar yang efektif dan efisien, kegiatan 
pembelajaran dirancang untuk memberikan 
pengalaman belajar yang melibatkan proses 
dan sumber belajar lainnya melalui interaksi 
siswa, siswa dengan guru, lingkngan, dan 
sumber belajar lainnya dalam rangka 
pencapaian kmpetensi dasar.   “Kegiatan 
pembelajaran dirancang untuk tatap muka, 
kegiatan togas terstruktur, clan kegiatan 
mandiri tidak terstruktur. Kegiatan 
pembelajaran harus didesain dengan metode 
dan strategi yang efektif dan bervariasi 
sehingga peserta didik kaya akan pengalaman 
belajar". Faktor yang menyebabkan rendahnya 
hasil belajar fisika tersebut salah satunya 
adalah pendekatan atau model pembelajaran 
yang digunakan guru tidak bervariasi. Menurut 
Amin (dalam Tiurma : 2005 :1): 
Mendesain kegiatan pembelajaran yang dapat 
merangsang hasilbelajar yang lebih baik untuk 
setiap materi pembelajaran memerlukan materi 
pembelajaran memerlukan strategi atau 
metode/ model dalam cars guru untuk 
penyampaian materinya. Metode/model adalah 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa dan sejumlah guru masih 
menggunakan metode ceramah yang monoton 
sehingga pelajaran berlangsung kurang 
menarik perhatian siswa. Penggunaan 
metode/model yang baik dapat menjamin 
pencapaian hasil belajar vang baik pula. 

Salah satu model pembelajaran yang 
dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar 
siswa secara optimal adalah dengan mengubah 
suasana pembelajaran yang melibatkan siswa 
dan menghadapkannya pada pembelajaran 
kooperatif (Lie, 2002 : 
298) mengatakan bahwa : "Pernbelajaran 
kooperatif merupakan model pembelajaran 
yang menekankan pengajaran oleh rekan 
sebaya (peer teaching). Dalam pembelajaran 
kooperatif, alur proses belajar tidak hares 
berasal  dari guru menuju siswa dan siswajuga 
bisa saling mengaiar sesama siswa lainnya". 
 Salah satu  tipe pembelajaran 
kooperatif adalah tipe Think-Pair-Share (TPS) 
yang akan sangat menguntungkan dalam 
kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Oleh 
karena tipe ini masih jarang digunakan oleh 
guru dalam kegiata belajar mengajar, maka 
dalam hai ini peneliti tertarik untuk meneliti 
lebih dalam tentang pembelajaran kooperatif 
tipe Think-Pair-Shara (TPS).Model 
pembelajaran ini merupakan salah satu usaha 
guru untuk melibatkan siswa aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar 
 
B.  PENGERTIAN BELAJAR 
  Belajar adalah suatu proses yang di 
tandai dengan adanya perubahan pada diri 
seseorang. Oleh Karen itu belajar berlangsung 
secara aktif dan menggunakan berbagai bentuk 
perbuatan untuk mencapai tujuan. Setiap 
individu bila melaksanakan kegiatan belajr 
mengajar akan mengalami perubahan tingkah 
laku maka belajar adalah proses dmana 
tungkah laku di timbulkan atau di ubah 
melalui latihan atau pengalaman, 
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 Menurut nasution (2003:91) “ Belajar 
di artikan sebagai perubahan dalam kelakuan 
seseorang sebagai aibat pengaruh usaha suatu 
hasil pengalaman”. Istilah pengalaman 
membatasi mecam-macam perubahan perilak 
yang dapat di anggap mewakili belajar. 
Perubahan perilaku yang di sebabkan 
kelelahan atau bat-obatan di anggao perubahan 
yang di sebabkan pengalaman. 
 Slameto (1995:2) menyatakan “ belajar 
ialah suatu proses usaha yang dilakukan untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
yang secara keseluruhan sebagai hasil 
pengalamannya seniri dalam interaksi dengan 
lingkungannya”. Perubahan yang terjadi dalam 
diri seseorang banyak sekali namun tiap 
perubahan dalam diri seseorang mmerupakan 
perubahan dalam arti belajar perubahan-
perubahan yang terjadi dalam aspek – aspek 
kematangan, pertumbuhan dan perkembangan 
anak tidak termasuk dalam pengertian belajar.  
  
C. PENGERTIAN HASIL BELAJAR  
 Hasil belajar merupakan tingkat 
penguasan terhadap sesuatu yang di peroleh 
dalam belajar, sesuatu yang di peroleh itu 
berbeda – beda yakni ada ynag memperoleh 
nilai tertingi sedang dan rendah. Melalui 
kegiatan belajar mengajar secara perlahan – 
laha akan terjadi perubahan pada individu 
yang belajar baik dari pengatahuan, sikap dan 
keterampilan. Masing – masing perbuhan yang 
terjadi pada individu terhadap suatu keadaan 
yang lebih baik merupakan keberhasilan dalam 
belajar yang di peroleh dimana hasil belajar 
yang mencerminkan sejauh mana perubahan 
itu terjadi pada individu 
 Hasil belajar adalah suatu  perubahan 
tingakh laku yang terjadi pada diri individu 
sebagai hasil dari pengalamannya.djamarah 
(2002:2) menyatakan “ belajar merupakan 
suatu aktifitas yang di lakukan secara sadar 
untuk mendapatkan sejumlah kesan dar bahan 

yang di pelajari”. Tetapi setiap perubahan di 
jelaskan maka dapat di simpulkan bahwa hasil 
belajar terjadi setelah adanya perubahan 
tungkah laku setelah adanya latihan. 
 
D. PENGERTIAN MODEL 

COOPERATIVE  LEARNING 
 Pembelajaran kooperatif adalah suatu 
pendekatan pembelajaran yang melibatkan 
kelompok kecil belajar untuk  bekerja sama 
sebagai suatu tim dalam memecahkan 
masalah, menyelesaikan tugas unuk tujuan 
bersama. Slavin dalam Ibrahin (2000:8) 
menyatakan bahwa “ pembeljaran kooperatif 
lebih unggul dalam meningkatkan belajar 
individu dan efektif terhadap hasil belajar 
siswa dari semua tingkat kelas. 
 Pembelajaran kooperatif  tidak sama 
dengan pembelajaran dalam diskusi kelompok. 
Ada unsur – unsur dasar dalam kelompok 
kooeratif yang membedakannya dengan 
diskusi kelompok. Pelaksanaan prosedur 
dengan model pembelajaran kooperatif yang 
benarmemungkinkan guru mengelola kelas 
lebih efektif. Ronger dan David jhonson 
(dalam Lie, 2000;16) menyatakan bahwa ada 
lima unsur pembelajaran kooperatif yang harus 
di terapkan yaitu : 
a. Saling ketergantungan positif 
     Keberhasilan kelompok sangat tergantung 

pada usaha setiap anggotanya. Anggota 
dituntut untuk menyelesaikan tugasya agar 
yang lainnya berhasil. Untuk menciptakan 
kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu 
menyusun tugas sedemikian rupa sehingga 
setiap anggota kelompok harus 
menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang 
lainnya mencapai tujuan mereka. Dengan 
cara ini setiap anggota dituntut untuk 
menyelesaikan tugasnya agar yang lainnya 
berhasil 

 
b. Tanggung jawab pereorangan 
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Unsur ini merupakan akibat langsung dari 
unsur yang pertama. Jika tugas dan pola 
penilaian dibuat menurut prosedur 
pembelajaran kooperatif, setiap siswa akan 
merasa bertanggung jawab untuk 
melakukan yang terbaik. Kunci 
keberhasilan metode kerja kelompok adalah 
persiapan guru dalam penyusunan tugasnya. 

 
c. Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan 
kesempatan untuk bertatap muka dan 
berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan 
memberikan pelajaran untuk membentuk 
kelompok yang menguntungkan bagi semua 
anggota. Hasil pemikiran beberapa orang 
akan lebih kaya dari pada hasil pemikiran 
satu orang saja. Inti dari kelompok ini 
adalah menghargai perbedaan, 
memanfaatkan kelebihan dan megisi 
kekurangan masing-masing 
 

d. Komunikasi Antar Kelompok 
Sebelum menugaskan siswa dalam kerja 
kelompok guru perlu untuk mengajarkan 
cara-cara berkomunikasi yang baik. Tidak 
semua anggota mempunyai keahlian 
mendengarkan dan berbicara di depan 
kelompok. Keberhasilan suatu kelompok 
juga tergantung pada kesesuaian 
anggotanya untuk saling mendengarkan dn 
kemampuan mereka untuk mengutarakan 
pendapat mereka 
 

e. Evaluasi 
Guru perlu menjadwalkan waktu khusus 
bagi kelompok dan mengevaluasi proses 
kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka 
dan selanjutnya kerjasama ini dapat lebih 
efektif. Waktu veluasi tidak perlu diadakan 
setiap kerja kelompok, melainkan bias 
dilakukan selang beberapa waktu setelah 

beberapa pelajar terlibat dalam kegiatan 
model pembelajaran kooperatif. 
 

E. PENGERTIAN MODEL 
PEMBELAJARAN THINK-PAIR-
SHARE (TPS)  

       Cooperatif Learning Tipe Think-Pair-
Share (TPS) dikembangkan oleh Frank Lyman 
dan kawan-kawan yang merupakan 
pembelajaran gotong royong,  Menurut Lyman 
dalam Ibrahim (2000: 26),  
 Tipe ini merupakan cara efektif untuk 
mengubah pola pembelajaran di dalam kelas. 
Think-Pair-Share (TPS) memiliki prosedur 
yang ditetapkan untuk memberi siswa waktu 
lebih banyak berpikir, menjawab dan saling 
membantu satu sama lain di dalam kelas. 
Pembelajaran koopertif tipe TPS ini memberi 
siswa kesempatan bekerja sendiri serta 
bekerjasama dengan orang lain.Keunggulan 
dari pembelajaran tipe TPS ini adalah 
optimalisasi partisipasi siswa.  
  Jika dengan metode klasikal  
memungkinkan hanya satu siswa saja yang 
maju dan membagikan hasil kerjanya kepada 
seluruh siswa. Sedangkan pada pembelajaran 
tipe Think-Pair-Share (TPS)   siswa 
berkesempatan untuk menunjukan 
partisipasinya kepada orang lain. Namun 
kelemahan dari pembelajaran ini adalah 
membutuhkan waktu untuk menyelesaikan 
suatu materi dan tidak semua materi cocok 
untuk menggunakan pembelajaran kooperatif 
Think-Pair-Share (TPS) ini. Jadi seorang guru 
harus bias memilih materi yang sesuai dalam 
menerapkan pembelajaran Think-Pair-Share 
(TPS) ini. 
 
Langkah-langkah Cooperative Learning 
Tipe Think-Pair-Share (TPS) 
 Langkah-langkah dalam pembelajaran 
kooperatif tipe Think-Pair-Share terdiri dari 
beberapa tahap yaitu: 
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1. Guru membagi siswa kedalam beberapa 
kelompok, dimana setiap kelompok harus 
heterogen, ada yang berkemampuan rendah, 
sedang dan tinggi 

2. Thinking (berpikir) 
Guru mengajukan pertanyaan atau member 
tugas kepada siswa dalam kelompok. Tugas 
yang diberikan berhubungan dengan materi 
yang dipelajari. Siswa diminta untuk 
memikirkan pertanyaan atau tugas tersebut 
secara mandiri untuk beberapa saat. 
 

3.   (Berpasangan) 
Guru meminta siswa berpasangan  dengan 
siswa yang lain mendiskusikan apa yang 
telah dipikirkannya pada tahap pertama. 
Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat 
berbagi jawaban atau ide. Guru juga 
memberi kesempatan kepada siswa bertemu 
kembali dalam kelompok dan membagi 
hasil kerjanya kepada teman dalam 
kelompoknya. 
 
 

4. Sharing (Berbagi) 
Pada tahap akhir guru meminta kepada 
setiap kelompok untuk berbagi dengan 
seluruh siswa  tentang apa yang telah 
mereka diskusikan dalam kelompok 
mereka. Pada langkah ini akan menjadi 
efektif dilakukan jika guru berkeliling kelas 
dari pasangan yang satu ke pasangan yang 
lain dengan cara bergiliran, pasangan demi 
pasangan dan dilanjutkan sampai sekitar 
seperempat pasangan telah mendapat 
kesempatan untuk melaporkan hasil diskusi 
mereka.(Ibrahim, dkk, 2000: 26) 
  Kagan (dalam Maesuri, 2002) 

menyatakan manfaat Think-Pair-Share (TPS) 
sebagai berikut: 
a. Para siswa mengunakan waktu yang lebih 

banyak untuk mengerjakan tugasnya dan 
untuk mendengarkan satu sama lain,  ketika 

mereka terlibat dalam kegiatan Think-Pair-
Share lebih banyak siswa yang mengangkat 
tangan mereka untuk menjawab setelah 
berlatih daalam pasangannya. Para siswa 
mungkin mengingat secara lebih seiring 
penambahan waktu tunggu dan kualitas 
jawaban mungkin menjadi lebih baik. 

b. Para guru juga mungkin mempunyai waktu 
yang lebih banyak untuk berpikir ketika 
menggunakan Think-Pair-Share. Mereka 
dapat berkonsentrasi mendengarkan 
jawaban siswa, mengamati reaksi msiswa 
dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi 

c. . 
F. PERANAN MODEL 

PEMBELAJARAN TPS DALAM 
PEMBELAJARAN FISIKA/SAINS  

 Dalam  mempelajari fisika/sains lebih 
membuutuhkan pemahaman daripada 
penghapalan. Siswa tidak akan berhasil 
mempelajari fisika dengan cara menghapal 
saja. Pemberian pembelajaran kooprtif tipe 
TPS membantu agar siswa  dapat membuat 
hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. 
Sehingga ilmu dan keterampilan yang mereka 
dapat datang dari mmenemukan sendiri bukan 
dari apa kata guru. Pembelajaran kooperatif 
tipe TPS dikembangkan dengan tujuan agar 
pembelajaran berjalan lebih produktif dan 
bermakna. Dalam penelitian ini terdapat 
kelebihan pembelajaran kooperatif tipe TPS 
sehingga memberikan hasil belajar yang lebih 
baik. Adapun kelebihan tipe TPS ini adalah: 
1. Mendorong siswa untuk memiliki ras 

ingin tshu dan ada respon yang muncul 
dari keingintahuannya itu dan 
mendiskusikan hal tersebut dengan teman 
kelompoknya 

2. Memberikn aktu lebih banyak berpikir, 
menjawab dan saling membantu satu sama 
lain 
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3. Mendorong siswa untuk berani 
mengungkapkan pendpatnya kepada 
teman kelompoknya dan kepada teman 
kelompok lainnya 

Walaupun terdapat kelebihan-
kelebihan, namun masih terdapat pula 
kelemahan-kelemahan antara lain : 
1. Hanya sebagian siswa yang berani 

mengungkapkan ide-ide atau pendapat 
saat proses pembelajaran 

2. Kondisi kelas dengan pembelajaran 
kooperatif tipe TPS sangat sulit dikontrol 
dan mudah menjadi rebut sebab sebagian 
siswa masih ada yang main-main 

3. Alokasi waktu yang sulit iatur karena 
untuk melakukan pembelajaran 
kooperatiftipe TPS (termasuk dalam 
melakukan diskusi) masih saja 
memerlukan waktu yang lebih banyak 
untuk pencapaian yang maksimal. 
Apabila kendala-kendala ini dapat diatasi 

maka pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-
Share (TPS) dapat dijadikan salah satu model 
pembelajaran yang diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar sisw.  

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa 
penggunaan  model pembelajaran kooperatif 
tipe Think-Pair-Share (TPS)  dalam proses 
pembelajaran lebih efektif digunakan 
dibandingkan menggunakan model 
pembelajaran Langsung.  

Dari uraian di atas maka hendaknya guru 
bidang studi Fisika/sains untuk lebih selektif 
dalam menggunakan model pembelajaran yang 
sesuai dengan materi yang disampaikan, dalam 
arti jangan terlalu monoton dalam penggunaan 
model pembelajaran yang itu-itu saja. 
Selaanjutnya kepada siswa juga hendaknya 
untuk lebih giat dalam berlatih dalam 
menemukan konsep dalam diskusi, karena 
dengan banyak berlatih dipastikan akan mudah 
menguasai materi yang diberikan guru. 
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